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O jornal do empregado da Caixa

A Segunda Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 10ª Re-
gião iniciou na quarta-feira (7) o 
julgamento da Ação Civil Pública, 
impetrada pelo Ministério Público 
do Trabalho no Distrito Federal e 
Tocantins, sobre a não contratação 
dos aprovados no concurso públi-
co realizado pela Caixa em 2014.

A análise foi adiada em razão 
de um pedido de vistas, que sina-
liza possível divergência entre os 
desembargadores. O representante 
do Ministério Público defendeu a 
manutenção da sentença da juíza 
da 6ª Vara do Trabalho de Brasí-
lia que determinou que a cláusula 
50 do ACT 2014/2015, que previa 
a contratação de 2 mil emprega-
dos, foi descumprida. “A Caixa 
não pode fazer um concurso de 

Julgamento de ação por contratação na Caixa é suspenso
olhos fechados, sem dar garantia 
de contratação”, disse. Mas, para 
o relator, não existe irregularidade 
em constituir cadastro de reserva 
e não houve descumprimento do 
acordo coletivo. 

O presidente da Segunda Tur-
ma, Mário Macedo Caron, e o juiz 
Gilberto Augusto Leitão Martins 
pediram vistas. Ainda não há data 
para retomada do julgamento.

Decisão anterior - na decisão 
divulgada em outubro, a juíza ha-
via se posicionado contra concur-
sos públicos apenas para formar 
cadastro reserva. 

“O administrador público 
acredita que é constitucional pu-
blicar um edital apenas com indi-
cativo de quadro de cadastro de 

reserva (...) Tal prática, além de 
inconstitucional, no meu sentir, é 
imoral”, analisou.

O concurso - o concurso de 
2014 foi um dos maiores reali-
zados pelo banco, com quase 1,2 
milhão de inscritos. Foram apro-
vados 32.879 candidatos e contra-
tados menos de 8% do total. 

Nos últimos anos, diversas 
mobilizações foram realizadas 

pedindo a retomada das contrata-
ções, no entanto, a direção da Cai-
xa mantém a intransigência. "Os 
empregados sofrem com a sobre-
carga de trabalho e frequente ex-
trapolação da jornada. Os clientes 
aguardam tempo demais nas filas, 
que se formam antes mesmo da 
abertura das agências e nada do 
banco voltar a contratar", indigna-
-se o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

O final do primeiro semes-
tre de 2017 se aproxima e, até o 
momento, a Funcef não divulgou 
seu balanço de 2016. No entanto, 
o presidente da entidade, Carlos 
Vieira, revelou ao jornal Valor 
Econômico na quarta-feira (7), 
que há a possibilidade de realiza-
ção de um novo plano de equa-
cionamento. 

Vieira disse que o déficit será 
de cerca de R$ 3 bilhões.  

Os participantes e a patrocina-
dora já fazem contribuições adi-
cionais dos resultados de 2014. 
Caso ocorra um novo equacio-
namento, será o terceiro seguido. 
O equacionamento de 2015 ainda 
deve ser aprovado pela Superin-
tendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc), com 
isso as contribuições dos partici-

pantes serão de, em média, 11% 
dos salários e das aposentadorias.  

Cadê? - a Funcef anunciou, 
no dia 8, que finalmente fechou 
o balanço de 2016, o que permi-
tiu atualizar as cotas de dezembro 
dos participantes do REB e Novo 
Plano. Segundo a Fundação, as 
cotas de janeiro a maio de 2017 
serão fechadas até 30 de junho. 

O balanço, no entanto, conti-
nua guardado a sete chaves e tem 
prazo legal para publicação até 
agosto, diz o comunicado emitido 
pelo fundo de pensão.

"A falta do balanço tem cau-
sado transtornos aos participantes, 
desde a desatualização de cotas 
até o atraso nos resgates para 
quem aderiu ao PDVE, além da 
sensação generalizada de insegu-

rança devido à falta de transparên-
cia", explica a diretora da APCEF/
SP Ivanilde de Miranda.

A falta do laudo de avalia-
ção do FIP Florestal - fundo por 
meio do qual a Funcef investiu 
na Eldorado Brasil Celulose, do 
Grupo JBS - vinha sendo usada 
como justificativa para o atraso no 
fechamento do balanço. Porém, 
no comunicado de 8 de junho, a 
Funcef alega que “outros trâmites 
legais ainda devem ser cumpridos 
antes de sua publicação”.

Em 2 de junho, a Petros, que 
detém participação similar à da 
Funcef no FIP Florestal, apre-
sentou os resultados de 2016 em 
transmissão ao vivo pela Internet. 
Desde então, os dados do fundo 
de pensão dos empregados da Pe-
trobras estão disponíveis.

Fenae lança campanha 
pelo pagamento do 
contencioso judicial

Maior fator de déficit da 
Funcef, o passivo trabalhista 
gerado pela Caixa, conhecido 
como contencioso, já representa 
um prejuízo de R$ 2,4 bilhões. 

O impacto do contencioso é 
superior ao de qualquer inves-
timento. Após muitas tentativas 
de negociação e inúmeras co-
branças dirigidas à Caixa e à 
Funcef, a Fenae decidiu mobi-
lizar toda a categoria por meio 
da campanha Contencioso: essa 
dívida é da Caixa, lançada dia 5.

Acesse www.apcefsp.org.br/
funcef e acompanhe toda a mo-
vimentação.
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Nossos espaços

Fale conosco

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Salto Grande, (14) 3378-1622

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3834-1450

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Visite a Festa Literária Internacional 
de Paraty com a APCEF/SP
São duas opções de saídas, em 27 e 28 de agosto, com hospedagem na Colônia de Ubatuba

Embarque em mais uma diver-
tida excursão com a APCEF/SP. 
Com saída em 27 de julho, você 
terá a oportunidade de almoçar no 
Restaurante Fazenda da Comadre 
- que oferece uma deliciosa comi-
da preparada no fogão de lenha 
-, visitar a Flip, o Quilombo da 

Esportes

São Paulo participa 
dos Jogos do Sul e dos 
Jogos do Sudeste

Este ano, São Paulo participa-
rá de duas etapas dos Jogos Re-
gionais da Caixa. A edição Sul, 
em setembro, na cidade de Bento 
Gonçalves, como delegação con-
vidada; e a edição Sudeste, em 
outubro, no Espírito Santo.

Quem quiser participar deve 
se associar até 30 de junho. 

APCEF Indica

Visita gratuita aos 
sábados: Museu do 
Café, em Santos

Inaugurado em 1998, o Museu 
do Café é um dos principais pon-
tos turísticos de Santos. Por meio 
de objetos, documentos e recursos 
audiovisuais, a instituição mostra 
ao público como a evolução da 
cafeicultura e o desenvolvimento 
político, econômico e cultural do 
país estão ligados.
Funcionamento: de terça a sába-
do, das 9 às 17 horas e aos do-
mingos, das 10 às 17 horas. 
Ingressos: inteira, R$ 10. Aos sá-
bados, a entrada é gratuita.
Acesse www.museudocafe.org.br.

Aposentados

O próximo APCEF nos Passos 
da Cultura está marcado para 14 
de julho, sexta-feira, às 9h45, e 
será um passeio à Pinacoteca de 
São Paulo, na Praça da Luz, com 
participação em oficina do Pro-
grama Meu Museu, da Prefeitura 
de São Paulo. 

Vagas limitadas. Inscrições 
até 10 de julho pelo telefone (11) 
3017-8339 ou envie e-mail para 
convites@apcefsp.org.br.

APCEF leva você para 
conhecer a Pinacoteca

Em julho tem Encontro
em Defesa do Saúde Caixa

Participe de Encontro em De-
fesa do Saúde Caixa em 19 de ju-
lho, quarta-feira, das 14 às 16h30, 
na sede da APCEF/SP, Rua 24 de 
Maio, 208, próxima à estação Re-
pública do metrô. Na pauta: apre-
sentação da constituição, histórico 
e ameaças ao plano de saúde.

Inscrições até 17 de julho pelo 
(11) 3017-8339 ou convites@ap-
cefsp.org.br. A entrada será 1 qui-
lo de alimento não perecível.

Participe de workshop 
de mídias sociais

Faz parte da programação de 
agosto para os aposentados um 
workshop de mídias sociais e 
apresentação do projeto Nosso 
Valor, da Fenae.

O encontro será no dia 4, 
sexta-feira, na sede da APCEF/
SP, centro da capital. 

Inscrições até 28 de julho pelo 
(11) 3017-8339 ou convites@ap-
cefsp.org.br. A entrada será 1 qui-
lo de alimento não perecível.

Colônias

Em agosto, pais não pagam em 
Avaré, Campos do Jordão e Ubatuba

Comemore o Dia dos Pais nas 
Colônias da APCEF/SP, no litoral 
ou no interior. De 7 a 13 de agos-
to, segunda-feira a domingo, pai 
associado (titular) não paga hos-
pedagem nas Colônias de Avaré, 
Campos do Jordão e Ubatuba.

Faça uma surpresa para quem 

você ama. Ligue no espaço de sua 
preferência e faça sua reserva!

Campos do Jordão oferece 
quatro refeições diárias (café da 
manhã, almoço, café da tarde e 
jantar), roupas de cama e banho 
e serviço de camareira. A Colônia 
também tem um deliciosa piscina 
aquecida, sem contar as dezenas 
de atrações que a cidade oferece 
nessa época do ano.

Nas diárias de Avaré também 
estão incluídas quatro deliciosas 
refeições. Em Ubatuba, é ofereci-
do um caprichado café da manhã 
para os hóspedes, que depois es-
tão livres para conhecer algumas 
das mais de 150 praias e ilhas da 
cidade.

Suarão fecha em agosto 
para manutenção

A Colônia de Suarão fecha du-
rante todo o mês de agosto para 
serviços de manutenções diversas.

Tem festa em Avaré em 
junho e julho. Não perca!

Anote na sua agenda e divirta-
-se muito em Avaré. Dia 17 de 
junho, sábado, tem comemoração 
do Dia dos Namorados e, no mês 
seguinte, dia 15, tem festa julina.

Fazenda, passear de escuna na 
baía de Paraty, curtir a festa juli-
na da Colônia de Ubatuba e, por 
fim, conhecer a Aldeia Boa Vista 
/ Roteiro Viver Guarani.

Reservas até 14 de julho pelo 
(11) 3017-8339 ou convites@ap-
cefsp.org.br. 

Também tem opção de 
passeio de dois dias

Se você quer visitar a Flip 
com a APCEF/SP, mas tem com-
promissos durante a semana, 
participe da excursão com saída 
na sexta (28), às 19 horas, da 
estação Barra Funda do metrô.

O roteiro do passeio do fim 
de semana inclui passeio de es-
cuna em Paraty, visita à Flip, 
festa julina na Colônia de Uba-
tuba e visita à Aldeia Boa Vista 
/ Roteiro Viver Guarani.

Reservas até 14 de julho, 
(11) 3017-8339 ou convites@
apcefsp.org.br



Direção orienta desconto. Mas, 
presidente afirma que não autorizou 

AGENDA

Junho

Flip - 1ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Feira 

Literária Internacional de Paraty.
27

Reservas nas Colônias: 
abertura das reservas, às 7 

horas, para o feriado de Finados.
27

Julho

Reservas nas Colônias: 
abertura das reservas para 

o feriado de 12 de outubro.
22

Flip - 2ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Feira 

Literária Internacional de Paraty.
28

Defesa da Caixa Fenae

Começa votação 
popular do Talentos 
Fenae 2017

APCEF participa do Seminário em 
defesa das empresas públicas

A APCEF/SP disponibilizará 
aos associados em 7, 14, 21 e 28 
de agosto, das 9 às 18 horas, as-
sessoria para quem se aposentou 
em 2012 e tem de fazer declara-
ção retificadora. Este é o último 
ano em que poderão ser feitas as 
declarações, pois o prazo de cinco 
anos termina em dezembro.

A retificação deve ser rea-
lizada por conta da Instrução 
Normativa da Receita Federal n. 
1.343/13, que estabelece procedi-
mentos ao tratamento tributário a 
ser aplicado na apuração do IRPF 
referente aos valores pagos por 
entidade de previdência a título de 
complementação de aposentadoria 
correspondente às contribuições 
entre 1º/1/1989 a 31/12/1995.

Para agendar, ligue (11) 3017-
8311 ou 3017-8316.

APCEF/SP oferece 
assessoria para 
bitributação

Jurídico

Começou na segunda-feira 
(12), a votação popular do Talen-
tos Fenae/Apcef 2017. Os votos 
recebidos pelo site (www.fenae.
org.br/talentos), com login na 
plataforma Mundo Caixa, e pelo 
Facebook serão somados às notas 
atribuídas pelo júri técnico.

Prestigie seus colegas, acesse 
o site do Talentos e escolha as 
obras dos colegas de São Paulo. 
É possível votar apenas uma vez 
em cada obra. Os votos têm pesos 
diferentes: associados às APCEFs, 
peso 5; não associados, peso 2; e 
não empregados da Caixa, peso 1.

“Eu não dei autorização para 
descontar. Se houve desconto, 
eu te garanto que não dei auto-
rização”, afirmou o presidente da 
Caixa, Gilberto Occhi, dia 26 de 
maio, em São Paulo, ao ser ques-
tionado por representantes dos 
empregados quanto ao lançamento 
do dia da greve geral como falta 
injustificada, reflexos na carreira e 
desconto de três dias nos salários.

Após a afirmação, Occhi res-
pondeu sobre a possibilidade de 
reverter a ação: “Eu vou fazer 
isso, eu vou fazer isso”. Em con-
trapartida às declarações do presi-
dente da Caixa, os descontos fo-

ram orientados pela Diretoria de 
Gestão de Pessoas (Depes). 

Como pode Occhi falar uma 
coisa e o processo ser conduzido 
de outra forma? Qual a intenção 
da direção da Caixa? Quem é res-
ponsável pelas orientações dadas 
pela Depes? Ao que parece, a Cai-
xa não ouve a Caixa.

Liminar - Bases sindicais de 
diversos estados conseguiram na 
Justiça barrar a ação da Caixa. O 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região obteve 
em 8 de junho, no Ministério 
Público do Trabalho, parecer que 

orienta a empresa retirar a falta 
injustificada, devolver os valores 
descontados e cancelar quaisquer 
reflexos na carreira decorrente à 
ausência do dia 28. “É uma im-
portante vitória dos trabalhadores 
na luta contra a retirada de direi-
to”, diz a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda.

Greve geral - Trabalhadores 
de todo o país mobilizaram-se 
em abril para demonstrar o des-
contentamento com as políticas 
de reformas que visam acabar 
com direitos dos trabalhadores. 
Agora vamos intensificar a luta 
contra esse governo ilegítimo e 
participar da greve geral convo-
cada pelas centrais sindicais para 
30 de junho.

Desrespeito - E não é só o di-
reito à greve que a Caixa não res-
peita. Também não respeita seus 
empregados. No começo de junho 
divulgou a antecipação do calendá-
rio de liberação do FGTS ‘convi-
dando’ os empregados novamente 
para o trabalho de última hora.

Ministério Público do Trabalho deu parecer que orienta devolução dos valores descontados

O Comitê Nacional em Defe-
sa das Empresas Públicas, com o 
apoio da Fenae, promoveu dia 7 
de junho, o seminário Em Defesa 
das Empresas Públicas.

O encontro acontece em Brasí-
lia e reuniu especialistas, técnicos, 
parlamentares e representantes de 
entidades sindicais e associativas 
de todo o Brasil, como os dire-
tores da APCEF/SP, para debater 
um amplo painel dos riscos a que 
estão submetidas essas empresas 
na atual conjuntura; reforçar sua 
importância para a sociedade bra-

sileira e estabelecer estratégias 
conjuntas de defesa desse patri-
mônio.

Carta aberta - Ao final, os 
participantes do seminário orga-
nizaram uma carta aberta na qual 
reafirmam o posicionamento con-
trário aos projetos de privatização 
do governo Michel Temer.

“Não há como pensar num 
país soberano se estas empre-
sas passarem às mãos do capital 
privado, cujo único interesse é a 
lucratividade, sem qualquer con-

trapartida à socie-
dade”, ressaltam 
os trabalhadores no 
documento.

Acompanhe a 
luta em defesa da 
Caixa e das em-
presas públicas de 
nosso país: www.
comiteempresaspu-
blicas.com.br.

Encontro em Defesa do 
Saúde Caixa: na sede da 

APCEF/SP, às 14 horas.
19

Agosto

Workshop de mídias 
sociais: na sede da 

APCEF/SP, às 14 horas.
4

APCEF nos Passos 
da Cultura: passeio à 

Pinacoteca, com oficina.
14

Foto da associada Beatriz Harue Mas Sakagami 
(ag. Sete de Abril), categoria Foto & Filme



Nossa história 
em 110 manchetes

A cada edição do jornal APCEF em Movimento, você poderá recordar 
momentos importantes das lutas dos empregados da Caixa. Acompanhe!

A APCEF/SP e os sindicatos de bancários pressionaram 
a administração da Caixa para que inúmeras horas extras 
pendentes finalmente fossem pagas. A pressão funcionou 
e mais de 25 mil extras foram negociadas e pagas aos 

empregados do banco público.

Até agora, mais de 25 mil 
extras negociadas

setembro de 1998

No #tbt desta semana, a gente tira do fundo do baú um clique da 
Festa Junina dos Aposentados na Colônia de Suarão, em 2007. Todo 

ano, os aposentados colocam o pé na estrada e partem rumo ao 
espaço da Associação no litoral onde, ao longo do dia, divertem-se 
em um animado arraiá, repleto de guloseimas juninas, música ao 

vivo e reencontro com os antigos colegas.

Imagens

Festa junina no clube

Informes publicitáriosAnúncios

Apartamentos
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc, dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513. 
• Vd., Perdizes, capital, Rua Bartira, 654, 79 
m2, próx. à PUC, mobiliado, 3 dorms., prédio 
c/ 12 andares, sem garagem. Aceita financia-
mento. Wilson, (11) 97103-2026 (WhatsApp) / 
wilson.esteves@terra.com.br. 
• Alugo, Bela Vista, capital,  próx. metrô Tria-
non/Masp e Av. 9 de Julho, 1 dorm, mobiliado,  
salão de festas, churrasq., piscina, sauna, la-
vand. coletiva, bicicletário. R$ 1.400. Augusto, 
(11) 94949-3396. 
• Vd., em Sorocaba, próx. centro comercial, 2 
dorms. (1suíte), wc social, lavand., despensa, 
salão de festas com churrasq., garagem, taxa 
de cond. c/ água inclusa. R$ 210 mil. Aceita 
veículo, terreno e financiamento. Cecília, (15) 
3035- 2948 / 3011-4018 / 99794-2608. 
• Vd., São Sebastião, mezanino, 2 dorms., wc 
c/ hidro, sala, copa e coz., á. s., deck, mais 
3 salas comerciais no térreo, c/ wc., estacio-
namento. Doc. ok. Estuda proposta. Johelena, 
(11) 5031-6071 / (11) 99686-4919. 
• Vd., São Bernardo do Campo, cond. Anima 
Clube, 91 m2, sala, 2 dorms. (1 suíte), coz. 
americ., varanda, lavanderia, piso de bambu, 
armários embut., papel de parede, 2 vagas. 
R$ 540 mil. Cintia, (11) 96695-0024. 
• Aluga, Guarulhos, Gopoúva, 2 dorms (c/ ar-
mários emb.), sala 2 ambs., coz. planejada, á. 
s., 1 vaga. Elizabeth, (11) 98160-1330 / José 
Carlos, (11) 97257-5803
• Vd. ou alugo, Cambuí, Campinas, 62 m2, 1 
suíte, sala 2 ambs., varanda, wc. social, vent. 
de teto, armários embut., aquec. central, gara-

gem, salão de festas, espaço fitness, portaria 
remota. Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 
dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ armários, 
churrasq., 2 vagas. Aceita financ. R$ 650 mil. 
Mirian / Roberto, (11) 99941-1421 / 99629-2712. 
• Vd., Itu, 300 m2, 222 m2 a. ú., 4 dorms., 
sala 2 ambs., sala de jantar e tv, lavanderia, 
área de lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, 
quintal, jardim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 
99897-7176 / 97425-5629 (com.). 

Casa 
• Vd., próx. ao metrô Ipiranga, capital, 10 x 
25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro e 2 chuveiros), 
sala 2 ambs., 2 wc, edícula c/ banheiro, 3 cai-
xa d’água, jardim, corredor, quintal c/ árvores, 
3 vagas (1 coberta). R$ 850 mil. Estuda pro-
posta. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Vd., Bragança Paulista, a 4 km do Shopping, 
loteamento fechado, plana, 305 m, 200 a. ú., 
2 dorms., 1 suíte, lavabo, sala 2 ambs., área 
gourmet integrada à piscina, rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Márcia, (11) 99964-6353

Terrenos
• Em Paranapamema, cond. Riv. de Santa Cris-
tina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube, restau-
rantes, pisc., quadras, segurança, portarias. 
Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, 450 m2, clube, portaria, restau-
rante, lazer. Quitado. R$ 10 mil. Eiko, (11) 
2946-7891  /97509-7988.

Veículos 
• Peugeot 207 HB XR 1.4, verde, série espe-
cial, fabricado no Brasil, 85 mil km, câmbio 
manual, ar condicionado, vidros dianteiros e 
travas elétricas, direção hidráulica, rádio, úni-
ca dona. R$ 20 mil. Juliana, (11) 99602-0928 
/ Marcel, (11) 99594-5883. 
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto so-
lar, tração positiva, engate-bola para barco ou 
carreta, manual, motor Volks. Doc. ok. R$ 10 
mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Permutas
• Sérgio Rogério Américo, ag. Juscelino Ku-
bitschek, deseja permuta ou triangulação co-
mo técnico bancário para SR Santana. Contato: 
(11) 96084-2424. 
• Sérgio Augusto Rebelato Bogos, TBN, ag. 
Av. Oratório, sem função, com curso de caixa, 
deseja permuta ou transferência para áreas-
-meio, Gifug/SP, tesouraria de numerário, 
CITDI/SP. Contato: (11) 97951-0241

Chácara em Atibaia 
Vd., bairro Portão, 40 km de São Paulo, 4 
dorms. c/ suíte, 3 salas (1 c/ lareira), copa 
e coz., varanda, piscina, churrasq., pomar. 
Aceita permuta. Sandra, (11) 94029-0402. 
Solicite fotos pelos WhatsApp. 

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados neste jornal 

são de responsabilidade do anunciante.

Evento em 3 de junho teve dança da ONG Moradia e Cidadania, Trio Sinhá Flor e dupla sertaneja

Uma das ameaças que a Caixa sofreu nos últimos tempos foi 
a de uma possível fusão com o Banco do Brasil. Em 2007 

surgiram boatos de que a fusão aconteceria em breve, o que 
trouxe grande preocupação aos empregados que prontamente 

se uniram para cobrar explicações.

Representação dos 
empregados questiona 

fusão entre Caixa e BB
julho de 2007


